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BAB 1. TUJUAN DAN METODE SKRIPSI STUDI KASUS
Skripsi studi kasus memiliki dua capaian
pembelajaran yakni agar mahasiswa mampu berpikir kritis
serta mampu berkomunikasi dengan baik melalui tulisan maupun lisan
Pada bab ini akan dijelaskan tujuan dan metode skripsi studi kasus yang telah diselaraskan dengan tujuan
dan kurikulum Program Studi S1 Akuntansi FEB-UI.

1.1.

Capaian Pembelajaran Skripsi Studi Kasus
Program skripsi studi kasus bertujuan untuk meningkatkan kemampuan analisis mahasiswa yang
berkaitan dengan bidang keilmuannya. Adapun untuk skripsi studi kasus, analisis akan ditujukan
terhadap satu unit objek penelitian berbentuk organisasi bersifat profit-oriented atau nirlaba yang
mana mahasiswa bersangkutan memiliki akses untuk menggali data darinya. Bagi mahasiswa yang
memutuskan untuk mengambil skripsi, diharuskan memiliki Pembimbing Skripsi dan topik yang
relevan bidangnya, yaitu akuntansi.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CLO/Course Learning Outcome) dan Kemampuan pada Akhir
Tahap Pembelajaran (Sub CPMK/Sub CLO) adalah sebagai berikut:
A. CPMK/CLO:
Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa:
1. Mampu berpikir secara kritis (Able to demonstrate critical thinkers)
2. Mampu melakukan komunikasi dengan baik (Able to demonstrate good communication skill)
B. SUB CPMK/SUB CLO (Kemampuan pada Setiap Akhir Tahap Pembelajaran)
1.1. Mampu menyampaikan argumen dan menarik kesimpulan atas suatu permasalahan
berdasarkan bukti yang mendukung (Able to argue and draw conclusion on an issue based on
supportive evidence)
1.1.1. Mampu mengidentifikasi permasalahan utama dalam suatu isu akuntansi (Able to
demonstrate to deliver key idea or point)
1.1.2. Mampu melakukan evaluasi, analisis, dan perbandingan atas pilihan alternatif disertai
alasa yang mendukung (Able to demonstrate evaluation, analysis and comparison on
alternative choices along with supporting reason)
1.1.3. Mampu menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi rencana aksi yang relevan
terhadap permasalahan yang diangkat (Able to draw conclusion and provide a relevant
recommendation to the problem)
2.1. Mampu menulis laporan secara jelas dan ringkas (Able to write a clear and concise report)
2.1.1. Mampu menyusun ide secara logis dalam paragraf dan menghubungkan antar paragraf
dengan transisi yang efektif (Able to organize idea logically in paragraphs and connect
them with effective transition)
2.1.2. Mampu menggunakan bahasa yang sesuai, ejaan yang benar, dan tata bahasa yang
baik (Able to use appropriate language, correct spelling, and grammar)
2.1.3. Mampu menggunakan aturan-aturan akademik (misalnya penulisan referensi) dan
format yang tepat dalam penulisan laporan (Able to use appropriate academic rules
(referencing systems, etc) and format in writing report)
2.2. Mampu berkomunikasi secara jelas dan ringkas dalam presentasi (Able to communicate
clearly and concisely in presentation)
2.2.1. Mampu menjelaskan materi presentasi dengan baik sehingga materi mudah dipahami
(Able to deliver presentation materials well which audience can easily follow)

2.2.2. Mampu menggunakan bahasa yang sesuai, suara yang jelas, tempo yang baik, dan
gestur yang sesuai (Able to use appropriate language, clear voice, good pace, and
appropriate gestur)
2.2.3. Mampu merancang dan menggunakan alat bantu visual atau teknologi (Able to
develop and use of visual aids or technology)

1.2.

Metode Skripsi Studi Kasus

1.2.1 Gambaran Umum Metode Studi Kasus
Skripsi studi kasus dilakukan dengan metode research-based learning (RBL). Melalui pendekatan RBL,
mahasiswa diharapkan dapat berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitiannya melalui
serangkaian proses penelitian berbasis studi kasus. Dengan RBL, mahasiswa memiliki motivasi internal yang
tinggi untuk menyelesaikan penelitiannya dalam jangka waktu yang ada (sebaiknya dalam satu semester),
serta berperan aktif dalam mempelajari hal-hal yang diperlukan untuk mendukung penelitiannya (seperti
mempelajari metode penelitian studi kasus, konteks studi kasus yang diangkatnya, serta penelitianpenelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitiannya). Sementara itu dosen pembimbing berperan
sebagai mentor yang dapat membagikan pengalaman dan pemikirannya untuk membantu mahasiwa
melalui proses penelitian tersebut.
Mahasiswa yang menulis skripsi studi kasus diharapkan dapat membahas obyek kasus yang
diangkatnya dengan menggunakan pendekatan yang telah dipelajari pada mata kuliah Metode Analisis
Kasus untuk Akuntansi dan Bisnis (MAKAB). Dalam artian, mahasiswa diantaranya dapat menulis studi kasus
terkait pengambilan keputusan, evaluasi, maupun pemecahan masalah. Selanjutnya, dalam penulisan
skripsi studi kasus, mahasiswa diminta untuk:
1. Menganalisis kasus yang diangkatnya dari organisasi yang dijadikan obyek studinya dengan
teknik-teknik analisis kasus yang telah dipelajari di MAKAB.
2. Mendasarkan analisisnya pada kerangka konseptual yang tepat dengan konteks kasus yang
diangkat.
3. Berdasarkan hasil analisis tersebut, mahasiswa harus dapat memberikan rekomendasi yang
relevan kepada manajemen organisasi serta pemangku kepentingan terkait lainnya.
Jika dibandingkan dengan dua jenis tugas akhir lainnya yaitu skripsi dengan pendekatan kuantitatif dan
laporan magang, skripsi studi kasus sama-sama melatih mahasiswa untuk mampu berpikir kritis serta
mengkomunikasikan hasil pemikirannya dengan baik secara tulisan maupun lisan. Tabel 1 menjelaskan
perbandingan antara ketiga jenis tugas akhir tersebut.

Tabel 1: Perbandingan Skripsi Studi Kasus, Skripsi berbasis Kuantitatif Empiris dan Laporan Magang
Skripsi berbasis Kuantitatif Empiris
Skripsi Studi Kasus
Laporan magang
Persamaan umum Sama-sama melatih mahasiswa untuk mampu berpikir kritis serta mengkomunikasikan hasil
pemikirannya dengan baik secara tulisan maupun lisan.
Persamaan skripsi Sama-sama memerlukan proses pencarian bukti-bukti yang dianalisis
studi kuantitatif dengan metode-metode yang dapat diandalkan untuk memperoleh hasil
empiris dengan
empiris.
skripsi studi kasus
Persamaan skripsi
Sama-sama memerlukan pemahaman dan penjelasan
studi kasus
yang mendalam terkait obyek studi kasus yang diteliti
dengan laporan
magang
Perbedaan 1 Umumnya digunakan pada area riset Umumnya digunakan untuk
Dilakukan untuk

Perbedaan 2

Perbedaan 3

Perbedaan 4

Perbedaan 5

Skripsi berbasis Kuantitatif Empiris
Skripsi Studi Kasus
Laporan magang
yang telah memiliki data yang
menggali sebuah organisasi atau melaporkan aktivitas
tersedia dalam jumlah yang
fenomena yang unik.
magang mahasiswa
memadai.
dan refleksi diri atas
aktivitas tersebut
sehingga tidak harus
menjawab pertanyaan
tertentu
Umumnya dilakukan untuk menjawab Umumnya dilakukan untuk
pertanyaan penelitian ‘apa hubungan menjawab pertanyaan penelitian
antar variabel A dan B’, ‘apa’,
‘mengapa’ dan ‘bagaimana’ atas
‘berapa’, ‘dimana’.
satu fenomena, atau dapat juga
bertujuan untuk memberi
rekomendasi yang relevan atas
beberapa pendekatan yang telah
dijelaskan diatas (decision making,
evaluation, problem solving)
Umumnya dilakukan melalui
Umumnya bertujuan untuk
pengambilan sampel penelitian dan menggali keunikan suatu obyek
bertujuan untuk melakukan
dengan komprehensif, sehingga
generalisasi hasil penelitian terhadap tujuannya adalah partikularisasi
obyek lainnya.
bukan generalisasi hasil penelitian
terhadap obyek lainnya.
Dilakukan dengan pendekatan
Dapat dilakukan dengan
Umumnya dilakukan
kuantitatif
pendekatan kualitatif, kuantitatif, dengan pendekatan
atau gabungan kedua pendekatan kualitatif deskriptif
tersebut
Dilakukan dengan menggunakan data Dapat menggunakan satu atau
Data laporan magang
set yang diekstraksi dari database,
beberapa obyek studi kasus dan dapat diperoleh dari
annual report, laporan keuangan,
data yang dianalisis umumnya
observasi, jurnal
maupun dokumen lainnya; ataupun didapat dari berbagai sumber
mingguan yang disusun
juga bisa dari kuesioner
primer (seperti dari wawancara, mahasiswa, serta dapat
focus group discussion, observasi, dilengkapi dengan hasil
dan kuesioner) maupun sumber wawancara dengan
sekunder (analisis berbagai
pihak yang relevan (jika
dokumen baik yang terpublikasi diperlukan)
maupun tidak, dalam bentuk fisik
maupun daring)

Sumber: Ellet (2018), Eisenhardt (1989), Rowley (2002), Stake (1995), Yin (2014)

BAB 2. MAHASISWA PESERTA SKRIPSI STUDI KASUS
Skripsi studi kasus dilakukan oleh mahasiswa yang telah menyelesaikan sebagian besar
program dan diakhiri dengan penyusunan dan presentasi Skripsi studi kasus (karya akhir)

Pada bagian ini akan dijelaskan persyaratan yang harus dipenuhi mahasiswa yang hendak mengambil
skripsi studi kasus serta rincian tugas terkait skripsi studi kasus dalam mengikuti program skripsi studi
kasus serta menyusun skripsi studi kasus (karya akhir).

2.1. Syarat Mahasiswa yang Mengambil Skripsi Studi Kasus
Bagian ini menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa Program Studi S1
Akuntansi Reguler, Kelas Khusus Internasional (KKI), dan Program Studi S1 Akuntansi Ekstensi
sebelum dapat mengikuti program skripsi studi kasus.
1. Telah menyelesaikan minimal 129 SKS (untuk S1 Reguler/S1 KKI Single Degree) atau
minimal 57 SKS (untuk S1 Ekstensi) yang disyaratkan oleh Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
2. Telah/sedang melakukan magang/bekerja minimal selama 2 bulan.
3. Telah mengambil mata kuliah Metode Analisis Kasus Akuntansi dan Bisnis
(ECAU609107)
4. Jika skripsi studi kasus dilakukan bersamaan dengan pengambilan mata kuliah, maka
jumlah maksimal mata kuliah yang diambil bersamaan dengan pengambilan SKS
skripsi studi kasus menyesuaikan dengan SKS maksimal yang dapat diambil
berdasarkan indeks prestasi di semester sebelumnya.
5. Mata kuliah skripsi studi kasus telah didaftarkan dalam Formulir Rencana Studi pada
semester yang bersangkutan.

2.2. Ketentuan Umum Pelaksanaan Skripsi Studi Kasus
1. Mahasiswa menentukan topik yang hendak diangkat dalam skripsi studi kasus. Dalam
menentukan topik, mahasiswa juga perlu memastikan akses terhadap organisasi jika
membutuhkan informasi yang sifatnya terbatas. Dalam menentukan topik skripsi studi
kasus, mahasiswa sangat disarankan untuk berdiskusi dengan dosen di lingkungan Prodi S1
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia.
2. Berdasarkan topik yang telah ditentukan, mahasiswa menyiapkan proposal singkat skripsi
studi kasus. Adapun proposal skripsi studi kasus setidaknya menginformasikan:
a. Latar belakang singkat dan rumusan permasalahan yang hendak diangkat termasuk
alasan mengapa organisasi dipilih sebagai objek studi kasus.
b. Kerangka konseptual yang hendak digunakan.
c. Metode/pendekatan yang digunakan, termasuk di dalamnya penjelasan akses
organisasi.
d. Lini masa pengerjaan skripsi studi kasus.
Lazimnya proposal skripsi studi kasus ditulis maksimal 5 halaman. Selanjutnya proposal
diserahkan kepada
 Sekretariat Program Studi S1 Akuntansi melalui surat elektronik
prodis1akuntansi.febui@gmail.com.
 Sekretariat
Kelas
Khusus
International
melalui
surat
elektronik
sekretariatkkifeui@gmail.com.

 Sekretariat kelas ekstensi melalui borang yang diumumkan kemudian
Pada badan surat elektronik, disertakan informasi dosen yang diajukan untuk menjadi
pembimbing skripsi studi kasus.
Batas waktu penyerahan akan diumumkan kemudian oleh Program Studi S1 Akuntansi.
3. Program Studi S1 Akuntansi akan melakukan evaluasi terhadap proposal yang diajukan
dengan memperhatikan:
a. Kesesuaian topik yang diajukan mahasiswa dengan bidang keahlian dosen.
b. Kapasitas pembimbingan dosen yang diajukan.
4. Setelah dilakukan evaluasi terhadap proposal oleh calon dosen pembimbing, Program Studi
S1 Akuntansi akan mengumumkan pembimbing skripsi studi kasus definitif.
5. Mahasiswa mengambil dan mengisi Formulir Permohonan Skripsi Studi Kasus (Lampiran 1).
6. Setelah permohonan skripsi studi kasus disetujui, Program Studi akan memberikan Surat
Pengantar dan Panduan Skripsi Studi Kasus disertai Surat Penunjukan Dosen Pembimbing.
7. Mahasiswa menemui dosen pembimbing yang telah ditunjuk untuk melakukan konsultasi
dengan pembimbing skripsi studi kasus. Adapun jumlah bimbingan dilakukan dengan
pembimbing adalah minimal 8 kali selama proses pembuatan skripsi studi kasus
menggunakan Formulir bimbingan pada SIAK NG. Pada awal pertemuan dengan dosen
pembimbing disarankan untuk menentukan mekanisme komunikasi dan jadwal rutin
pembimbingan.
8. Membuat karya akhir dalam bentuk skripsi studi kasus yang terdapat pada Bab 4 dalam
Pedoman Skripsi Studi kasus ini.
9. Mengikuti ketentuan pengajuan permohonan ujian presentasi skripsi studi kasus dengan
mengisi dan mengembalikan Formulir Karya Akhir Siap Uji di Sekretariat Program Studi
dengan melampirkan:
a. Skripsi studi kasus 1 (satu) set yang telah ditandatangani dosen pembimbing skripsi studi
kasus dan dijilid biasa.
b. 1 lembar halaman muka skripsi studi kasus yang telah ditandatangani dosen
pembimbing untuk ditandatangani oleh ketua Program Studi.
c. Borang konsultasi/bimbingan (minimal 8 kali selama bimbingan berjalan).
d. Bukti hasil pengujian plagiarism sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
e. Hasil tes kemampuan Bahasa Inggris (CTE/IELTS/TOEFL) khusus S1 Reguler/KKI
10. Memenuhi revisi yang diminta dan mendapatkan persetujuan dari tim penguji dengan
melampirkan bukti Turnitin untuk karya akhir final.

BAB 3. PROSES PEMBIMBINGAN SKRIPSI STUDI KASUS
Koordinasi yang erat antara dosen pembimbing skripsi studi kasus, peserta, dan
organisasi/perusahaan tempat skripsi studi kasus adalah kunci keberhasilan skripsi studi kasus.
Pada bab ini akan dijelaskan ketentuan tentang dosen pembimbing skripsi studi kasus serta rincian
tugas dari dosen pembimbing dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian skripsi studi kasus, serta
ketentuan pembimbingan.
Dosen pembimbing skripsi studi kasus memegang peranan kunci dalam koordinasi pelaksanaan skripsi
studi kasus dengan mahasiswa peserta skripsi studi kasus dan perusahaan tempat skripsi studi kasus
serta wajib memantau secara berkelanjutan pelaksanaan skripsi studi kasus dari mahasiswa yang
dibimbingnya.

3.1. Rincian Tugas Pembimbing Skripsi studi kasus
1. Mengarahkan mahasiswa peserta skripsi studi kasus dalam pelaksanaan skripsi studi kasus.
2. Memeriksa dan memberikan umpan balik atas draf rutin yang dibuat oleh mahasiswa.
3. Membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam penulisan skripsi studi kasus. Jika
melakukan bimbingan tatap muka, proses bimbingan skripsi studi kasus hanya dilaksanakan
di lingkungan Universitas Indonesia, baik kampus UI Depok atau Salemba.
4. Menyediakan waktu kepada mahasiswa untuk berkonsultasi minimal delapan kali (minimal
satu kali dalam satu bulan) selama penulisan skripsi studi kasus, dan mengisi Formulir
bimbingan SIAK NG.
5. Memberikan persetujuan atas skripsi studi kasus sebelum dipresentasikan.
6. Memberikan nilai untuk laporan akhir skripsi studi kasus dan ujian presentasi skripsi studi
kasus (Lampiran 3 dan Lampiran 5) dari mahasiswa peserta skripsi studi kasus.
7. Memastikan proses uji Turnitin dilakukan untuk draf akhir sebelum sidang dan laporan
skripsi studi kasus final setelah siding.

3.2. Rincian Tugas Mahasiswa dalam Proses Penulisan Skripsi Studi Kasus
1. Berinisiatif untuk melakukan komunikasi dengan dosen pembimbing dalam melaporkan
perkembangan penulisan skripsi studi kasus.
2. Menyelesaikan tugas draf perkembangan maupun draf akhir penulisan skripsi studi kasus
sesuai jadwal yang telah disepakati dengan Dosen Pembimbing, termasuk revisi yang perlu
dilakukan setelah presentasi akhir.
3. Hadir tepat waktu ketika melakukan petemuan pembimbingan dengan dosen pembimbing.
4. Bertindak sesuai kode etik yang berlaku di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Indonesia selama menjalani proses pembimbingan penulisan skripsi studi kasus.
5. Menjalankan proses pembimbingan dan penulisan skripsi studi kasus dengan baik sesuai
arahan dosen pembimbing termasuk tidak melakukan plagiarism.
6. Tidak memaksakan kehendak terutama dalam meminta persetujuan draf skripsi studi kasus.

3.3. Penggantian Dosen Pembimbing Skripsi studi kasus
1. Penggantian dosen pembimbing skripsi studi kasus harus didasarkan pada alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan.
2. Pengajuan permohonan penggantian dosen pembimbing skripsi studi kasus dapat dilakukan
selambat-lambatnya empat minggu setelah skripsi studi kasus dimulai.
3. Penggantian dosen pembimbing skripsi studi kasus harus dengan persetujuan dari Ketua
Program Studi.
4. Penggantian dosen pembimbing dapat diajukan oleh mahasiswa dan/atau dosen pembimbing
yang sebelumnya ditentukan oleh program studi.

BAB 4. PEDOMAN PENULISAN SKRIPSI STUDI KASUS
Karya Akhir dari skripsi studi kasus mahasiswa dituangkan dalam bentuk naskah akademik yang dapat
dipertanggungjawabkan.

4.1. Ketentuan Umum dalam Penulisan Skripsi studi kasus:
1. Skripsi studi kasus merupakan karya akhir dari program tugas akhir skripsi studi kasus
2. Format penulisan Laporan Skripsi studi kasus (contohnya jenis font, ukuran font, halaman judul,
dan lain- lain) mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Rektor 2143 tahun 2017
tentang Pedoman Penulisan Tugas Akhir Revisi 2017. Pedoman ini hanya mengatur mengenai
sistematika Skripsi studi kasus.
3. Skripsi studi kasus akan diujikan pada sidang karya akhir dan diserahkan ke Universitas sebagai
karya akhir sebagai persyaratan kelulusan.
4. Skripsi studi kasus yang telah direvisi diunggah ke repository UI-ana sebagai syarat kelulusan.

4.2. Sistematika Skripsi studi kasus
Berikut ini gambaran umum sistematika penulisan skripsi studi kasus.
BAB 1. PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang
Bagi mahasiswa S1 yang mengambil skripsi studi kasus, bagian ini setidaknya berisi:
1. Gambaran umum terkait topik utama atas studi kasus yang diangkat
2. Motivasi penelitian yang menjelaskan mengapa mahasiswa tertarik untuk mengangkat topik
tersebut
3. Sekilas mengenai obyek studi kasus yang berisi penjelasan mengapa penelitian tersebut
menarik untuk dilakukan pada organisasi yang dijadikan obyek studi kasus. Sebaiknya alasan
tersebut bukan hanya karena kemudahan akses atas data, namun juga jarena faktor-faktor
keunikan yang membedakan obyek studi kasus tersebut dari organisasi lainnya.
Mahasiswa harus memastikan bahwa ia telah memperoleh persetujuan tertulis (salah satunya dibuktikan
melalui penandatanganan consent form (lihat Lampiran 6) yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang
mewakili organisasi).
1.2.

Rumusan Permasalahan
Pada bagian ini, mahasiswa menentukan pertanyaan penelitian yang hendak dijawab atas objek
studi kasus yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang. Perumusan pertanyaan penelitian yang
relevan amat penting untuk membuat penelitian yang dilakukan menjadi lebih fokus. Tanpa pertanyaan
penelitian yang jelas, maka penelitian yang dihasilkannya pun menjadi tak terarah sehingga manfaat yang
dihasilkan penelitian pun menjadi tidak optimal. Sebaliknya, pertanyaan penelitian yang jelas akan
memudahkan peneliti untuk melakukan tinjauan literatur, menyusun desain penelitian, menentukan data
apa saja yang harus dikumpulkan dan dari mana, menganalisis data, serta menulis laporan hasil analisis
(Bryman, 2012).
Sebagaimana disampaikan pada Bab 1 Pedoman Penulisan Studi Kasus ini, pertanyaan-pertanyaan
yang dapat diangkat mahasiswa dapat berupa, namun tidak terbatas pada:
1. Mengapa keputusan diambil oleh suatu organisasi dan/atau bagaimana proses pengambilan
keputusan dilakukan (decision making case study)
2. Bagaimana evaluasi mahasiswa tersebut atas suatu organisasi (baik itu dilihat dari sisi
kinerjanya, keberlangsungannya, praktik akuntansinya, dan sebagainya) dan/atau mengapa
suatu organisasi menampilkan kinerja tertentu, praktik akuntansi tertentu, dan lainnya
(evaluation case study)

3. Mengapa suatu permasalahan tertentu terjadi dalam suatu organisasi dan/atau bagaimana
organisasi tersebut dapat menyelesaikan permasalahan tersebut (problem solving case study)
1.3.

Tujuan
Mahasiswa menyampaikan pernyataan yang mencerminkan maksud dilaksanakannya penelitian
sesuai rumusan permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya.
1.4.

Manfaat Penelitian
Mahasiswa menjelaskan potensi manfaat penelitiannya bagi pemangku kepentingan terkait
(manajemen organisasi, regulator, dan lainnya).
1.5.

Sistematika Penulilsan
Mahasiswa menguraikan bab dan sub-bab yang terdapat dalam skripsi studi kasus.

BAB 2. TINJAUAN LITERATUR
Tinjauan literatur yang baik akan memudahkan peneliti dalam menempatkan topik penelitiannya pada
area yang ditelitinya, melakukan ulasan kritis atas penelitian-penelitian sebelumnya. Bab ini setidaknya
membahas:
1. Penelitian sebelumnya yang relevan terkait topik studi kasus yang diangkat
2. Kerangka konseptual yang digunakan untuk menjelaskan data yang akan dianalisisnya
Agar bab ini dapat disajikan dengan padat dan lebih bermakna, mahasiswa diminta untuk dapat
memastikan bahwa hal-hal yang ditulisnya pada tinjauan literatur tersebut memang bermanfaat untuk
memperkaya analisisnya (dan akan dijadikan referensi pada saat mahasiswa menulis bab analisis).
Mahasiswa diminta untuk sebisa mungkin menghilangkan pembahasan-pembahasan mengenai hal-hal yang
kelak tidak digunakannya dalam analisis. Oleh karena itu, penulisan bab 2 tidak hanya dilakukan sebelum
pengumpulan data dilakukan, namun perlu dilakukan secara iteratif dan berkesinambungan terutama disaat
mahasiswa menulis bab analisis.
Untuk menyusun tinjauan literatur, mahasiswa dapat membaca lebih jauh dari sumber-sumber berikut:
 https://www.waikato.ac.nz/library/study/guides/literature-review-undergraduates
 https://www2.le.ac.uk/offices/ld/resources/writing/writing-resources/literature-review
BAB 3. PROFIL ORGANISASI
Bagian ini dapat digunakan mahasiswa untuk memberikan gambaran umum organisasi yang diangkat
dalam studi kasus. Mahasiswa perlu memilah informasi yang hendak disajikan yakni informasi terkait
dengan isu yang diangkat sehingga memudahkan pembaca skripsi studi kasus dalam memperoleh konteks
utuh permasalahan yang dihadapi organisasi. Walaupun mahasiswa dapat memasukan berbagai informasi
yang relevan dengan kasus, tetapi perlu diperhatikan bahwa informasikan yang disajikan terkait organisasi
harus disesuaikan dengan pernyataan kerahasian informasi yang disepakati dengan organisasi tersebut.
Adapun contoh informasi yang relevan, misalnya ketiak topik yang diangkat adalah terkait sistem tata
kelola suatu perusahaan maka informasi mendasar mengenai struktur organisasi akan menjadi sangat
relevan untuk dibahas di bagian ini. Sementara dalam hal topik yang diangkat terkait efisiensi perusahaan,
bisa jadi struktur organisasi tidak relevan untuk dijelaskan.

Bab 4. METODE PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan metode atau pendekatan penelitian yang digunakan. Informasi metode penelitian
adalah tidak terbatas kepada:
a. Data/informasi yang digunakan
b. Bagaimana cara memperoleh data/informasi (misalnya: jika mahasiswa melakukan wawancara
sebagai salah satu metode pengumpulan data, mahasiswa perlu menjelaskan apakah wawancara
tersebut bersifat terstruktur/semi-terstruktur/tidak terstruktur serta mengapa metode tersebut
yang dipilihnya)
c. Cara menganalisis informasi.
BAB 5. ANALISIS
Bagian ini merupakan bagian inti dari skripsi studi kasus. Berisikan hal-hal berikut:
1. Analisis kritis mahasiswa terhadap permasalahan yang diangkat menggunaan kerangka konseptual
yang dibahas pada bab tinjauan literatur.
2. Argumen (pemikiran) mahasiswa atas hasil analisis tersebut. Argumen mahasiswa harus dominan.
Walaupun merupakan bagian yang mendemonstrasikan kemampuan mahasiswa, tetapi berbagai
argumen yang diajukan haruslah didukung dengan dasar yang kuat, yang diantaranya bisa didapat
dari data-data yang diperolehnya serta pembandingan dengan penelitian sebelumnya yang terkait
dengan topik penelitian mahasiswa (sebagaimana dibahas pada bab tinjauan literatur).

BAB 6. SIMPULAN DAN REKOMENDASI
5.1. Kesimpulan
Mahasiswa membuat kesimpulan atas hasil analisis yang disampaikan di bab analisis. Kesimpulan berisi:
1. Jawaban atas pertanyaan penelitian mahasiswa
2. Keterbatasan yang mungkin ada terkait hasil penelitian yang dilakukan
Pada bagian ini, mahasiswa tidak boleh memasukkan informasi/isu baru yang sebelumnya belum pernah
dibahas pada bab-bab sebelumnya.
5.2. Rekomendasi
Pada subbab ini mahasiswa perlu menuliskan rekomendasi jangka pendek dan jangka panjang kepada para
pemangku kepentingan yang terkait dengan topik yang diangkat dalam skripsi studi kasus. Rekomendasi
wajib dibuat berdasarkan temuan hasil penelitian yang dilakukannya.
DAFTAR REFERENSI
Dalam penyusunan skripsi studi kasus, mahasiswa diwajibkan untuk menggunakan perangkat lunak yang
memudahkan pengelolaan referensi, seperti diantaranya adalah EndNote (yang dapat diinstal gratis di
PDEB), Mendeley dan lainnya. Perangkat ini akan membantu mahasiswa memastikan semua sumber yang
disitasi akan tertera pada daftar pustaka dan sebaliknya.

BAB 5. PENILAIAN SKRIPSI STUDI KASUS
Penilaian Skripsi studi kasus ditentukan oleh dua komponen yaitu: Penulisan
karya akhir (Skripsi studi kasus) dan presentasi karya akhir.
Bagian ini akan menjelaskan pedoman umum yang diketahui mahasiwa peserta skripsi studi kasus
mengenai komponen yang akan dinilai dalam penyusunan Laporan Skripsi studi kasus, presentasi
Laporan Skripsi studi kasus, serta faktor-faktor yang menentukan penilaian kinerja skripsi studi kasus.

5.1. Bobot Penilaian Skripsi studi kasus
Berikut adalah bobot masing-masing komponen penilaian untuk nilai akhir skripsi studi kasus:
Kemampuan berpikir kritis

50%

Penulisan Skripsi studi kasus

25%

Presentasi Skripsi studi kasus

25%

Ketentuan umum mengenai penilaian akhir skripsi studi kasus adalah sebagai berikut:
1. Dosen pembimbing skripsi studi kasus dan tim penguji ujian presentasi memberikan
penilaian terhadap Skripsi studi kasus dan ujian presentasi skripsi studi kasus.
2. Penilaian penulisan Skripsi studi kasus dan presentasi karya akhir mengacu kepada rubrik
penilaian (Lampiran 3).
3. Hasil penilaian dilakukan dengan skala sebagai berikut:
0-<54
55-<60
60-<65
65-<70
70-<75
75-<80
80-<85
85 – 100

D
C
C+
BB
B+
AA

5. Penilaian dilakukan dengan mengisi formulir yang ada dan diserahkan pada Program Studi.
6. Nilai total kelulusan karya akhir skripsi studi kasus minimal adalah C dengan ketentuan
bahwa mahasiswa peserta skripsi studi kasus mendapatkan nilai minimal C pada komponen
ujian karya akhir. Bila nilai total karya akhir kurang dari C, mahasiswa peserta skripsi studi
kasus harus melakukan revisi penulisan karya akhir (sesuai butir revisi yang ditulis dosen
pembimbing dalam Lampiran 4) dan mengulang ujian karya akhir. Apabila nilai total karya
akhir lebih dari C, namun nilai pada komponen ujian karya akhir kurang dari C, mahasiswa
cukup mengulang ujian karya akhir.
7. Pengulangan Ujian Karya Akhir paling cepat 1 (satu) bulan dari pelaksanaan ujian
sebelumnya.

5.2. Penilaian Penulisan Skripsi Studi Kasus (Karya Akhir)
Butir penilaian Skripsi studi kasus mencakup aspek sebagai berikut (rubrik dapat dilihat di
Lampiran 3):
1. Skripsi studi kasus mencerminkan kemampuan mahasiswa dalam berpikir kritis atas suatu
permasalahan menggunakan pendeketan yang tepat. Mahasiswa dapat dengan baik dan
komprehensif mengidentifikasi dan menjawab permasalahan yang dirumuskan disertai bukti
yang relevan.
2. Skripsi studi kasus menguraikan hal-hal di bawah ini:
a. Identifikasi permasalahan disertai latar belakang yang relevan.
b. Identifikasi penelitian pendukung yang memadai dan penggunaan kerangka konseptual
yang tepat dalam penyelesaian masalah.
c. Menentukan cara yang tepat mendekati masalah.
d. Cara melakukan analisis, termasuk kemampuan mahasiswa dalam berpikir kritis,
komprehensif, sistematik, dan keakuratan berdasarkan dukungan bukti.
e. Kemampuan menarik kesimpulan yang ringkas dan padat serta memberikan rekomendasi
yang sesuai dengan permasalahan.
3. Skripsi studi kasus ditulis dengan pengorganisasian yang baik:
a. Organisasi atau struktur penulisan
b. Bahasa yang baku serta ilmiah
c. Referensi ilmiah

5.3. Penilaian Presentasi Laporan Skripsi studi kasus
Butir penilaian presentasi Laporan Skripsi studi kasus mencakup aspek berikut ini:
1. Isi presentasi
2. Organisasi atau struktur presentasi
3. Kualitas alat bantu presentasi
Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan khususnya oleh mahasiswa peserta skripsi studi
kasus dalam merencanakan dan melaksanakan ujian presentasi Laporan Skripsi studi kasus
adalah sebagai berikut:
a. Ujian presentasi skripsi studi kasus dilaksanakan oleh mahasiswa peserta skripsi studi kasus
yang telah menyelesaikan penyusunan skripsi studi kasus yang sudah disetujui oleh
pembimbing skripsi studi kasus.
b. Ujian presentasi skripsi studi kasus akan dilakukan di ruang ujian sidang atau di ruang kelas
c. Untuk dapat mengikuti ujian presentasi skripsi studi kasus, mahasiswa peserta skripsi studi
kasus harus mengajukan Permohonan Ujian Presentasi Skripsi Studi Kasus sesuai jadwal
yang ditetapkan oleh Program Studi.
d. Presentasi skripsi studi kasus akan diuji oleh 3 (tiga) orang dosen penguji, salah satunya dosen
pembimbing skripsi studi kasus dan berlangsung sekitar 1,5 jam termasuk sesi untuk tanya
jawab.
e. Dalam melakukan presentasi, mahasiswa peserta skripsi studi kasus harus menyiapkan
bahan presentasi untuk memaparkan hasil-hasil skripsi studi kasus.
f. Presentasi Laporan Skripsi studi kasus dilakukan dengan menggunakan komputer, LCD, dan
pengeras suara (jika diperlukan). Mahasiswa peserta skripsi studi kasus perlu memastikan
kesiapan peralatan-peralatan tersebut.
g. Setelah presentasi skripsi studi kasus, dosen pembimbing dan dosen-dosen penguji
mengajukan pertanyaan yang bersifat komprehensif. Pertanyaan dalam presentasi skripsi
studi kasus adalah terkait topik dan teori yang diangkat dalam skripsi studi kasus.

BAB 6. ETIKA SKRIPSI STUDI KASUS
Mahasiswa harus menggunakan etika yang baik selama kegiatan skripsi studi kasus
berlangsung.
Bagian ini akan menjelaskan etika yang wajib digunakan mahasiswa peserta skripsi studi kasus:
6.1. Etika pelaksanaan skripsi studi kasus
1. Mahasiswa harus menghormati pihak terkait organisasi dan tidak mengaitkan isu suku,
agama, ras, jenis kelamin, dan golongan.
2. Mahasiswa bersikap jujur, disiplin, santun, professional ketika berhubungan dengan
organisasi terkait skripsi studi kasus.
3. Mahasiswa harus menjaga kerahasiaan informasi perusahaan tempat skripsi studi kasus.
Seluruh informasi dan data yang akan dijadikan sumber dalam penulisan skripsi studi kasus
harus disamarkan dalam penulisan untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi
organisasi sesuai pernyataan kerahasiaan.
4. Mahasiswa harus menjaga nama baik almamater.
5. Mahasiswa harus mengenakan pakaian yang sopan sesuai dengan ketentuan terutama ketika
berhubungan dengan pihak luar terkait skripsi studi kasus.
6. Mahasiswa berkomunikasi sesuai dengan etika berkomunikasi yang baik.
6.2.

Etika bertemu dengan pembimbing
1. Masuk ruang dosen dengan izin dan jangan memaksa bertemu saat dosen sedang istirahat
dan berdiskusi.
2. Datanglah sesuai dengan waktu yang telah disepakati.
3. Memakai pakaian yang rapi dan sopan.
4. Gunakan Bahasa yang baik dan sopan ketika berkomunikasi dengan dosen.
5. Hindari untuk menghubungi dosen pembimbing saat malam hari.

LAMPIRAN-LAMPIRAN
LAMPIRAN 1

FORMULIR PERMOHONAN SKRIPSI STUDI KASUS
Semester skripsi studi kasus :….. Tahun Akademik 20…/20…
Nama Mahasiswa:
NPM:
No Telp:
Alamat Surel:
Menyatakan mengajukan permohonan untuk menjalankan skripsi studi kasus dengan
Judul

Dosen Pembimbing
Demikian surat permohonan ini diajukan.
Depok, ….

(Nama Mahasiswa)

Diperiksa :
Tanggal,

Oleh,
(…………………)

Disetujui :
Tanggal,

Oleh,
(………………

LAMPIRAN 2

PROSEDUR BIMBINGAN KARYA AKHIR
(SKRIPSI / LAPORAN SKRIPSI STUDI KASUS)
Bagi mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang menulis
karya akhir harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

Proses Pembimbingan dilakukan oleh Dosen pembimbing yang sudah disetujui dan ditunjuk oleh
Ketua Program Studi.
Proses pembimbingan dapat dilakukan dengan tatap muka secara langsung dengan dosen
pembimbing dan melalui email.
Proses pembimbingan harus dilakukan secara rutin dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
Pembimbingan Skripsi
• Proses Pembimbingan dilaksanakan minimal 8 kali.
• Sampai dengan 1 bulan pertama semester berjalan, minimal 1 kali bimbingan
• Sampai dengan 2 bulan pertama semester berjalan, minimal 3 kali bimbingan
• Sampai dengan 3 bulan pertama semester berjalan, minimal 6 kali bimbingan
• Sampai dengan 4 bulan pertama semester berjalan, minimal 8 kali bimbingan
Bukti Pembimbingan dilakukan pada formulir bimbingan yang disediakan oleh Program Studi
dengan menjelaskan kemajuan atas proses penulisan yang signifikan dan disertai dengan tanda
tangan dari dosen pembimbing.
Bukti bimbingan yang sudah ditandatangani pembimbing per bulan harus diserahkan ke
Sekretariat Prodi dalam bentuk softcopy.
Penulisan karya akhir mengikuti ketentuan Pedoman Penulisan Karya Akhir yang terdapat dalam
Bagian 5 Buku Pedoman Skripsi studi kasus.
Proses pengajuan karya akhir siap uji dapat dilakukan jika telah memenuhi ketentuan di atas dan
telah mendapat persetujuan dari pembimbing untuk dapat diajukan sebagai karya akhir yang siap
uji
Karya akhir yang siap uji diserahkan ke Program Studi paling lambat 2 minggu sebelum
pelaksanaan ujian karya akhir.

Ketua Program Studi

(Nama Kaprodi)

LAMPIRAN 3

LEMBAR PENILAIAN UJIAN LAPORAN SKRIPSI STUDI KASUS
Semester:………………………………Tahun Akademik 20….……./20…..……
Nama Mahasiswa
Nomor Pokok Mahasiswa
Tanggal Ujian

LAPORAN SKRIPSI STUDI KASUS (DINILAI

Unsatisfactory

Satisfactory

Exemplary

< 55

55-79

≥ 80

DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI)

Kemampuan Berpikir Kritis:
Skripsi studi kasus menguraikan hal-hal berikut: (50%)

1

Mampu mengidentifikasi permasalahan utama Kurang mampu mengidentifikasi Secara umum telah mampu
Mampu dengan sangat baik
dalam suatu isu akuntansi (Able to demonstrate
permasalahan utama dalam isu dengan baik mengidentifikasi dan komprehensif
to deliver key idea or point) (15%)
akuntansi

permasalahan utama dalam isu mengidentifikasi permasalahan
akuntansi

Mampu melakukan evaluasi, analisis, dan
perbandingan atas pilihan alternatif (Able to
2a demonstrate evaluation, analysis and
comparison on alternative choices) (12,5%)

utama dalam isu akuntansi

Kurang mampu melakukan

Secara umum mampu dengan Mampu dengan sangat baik

evaluasi, analisis, dan

baik melakukan evaluasi,

perbandingan atas pilihan

analisis, dan perbandingan atas analisis, dan perbandingan atas

alternatif

pilihan alternatif

Mampu menunjukkan alasan atas argumen atau Kurang mampu untuk
solusi yang didukung dengan bukti atau referensi
mengembangkan argumentasi
yang relevan (Able to justify an argument or
disertai dengan bukti atau
solution supported by relevant evidence or
2b
references) (12,5%)
referensi relevan yang
mendukung

dan akurat melakukan evaluasi,

pilihan alternatif

Menunjukan kemampuan yang Menunjukan kemampuan yang
baik untuk mengembangkan

sangat baik untuk

argumentasi disertai dengan

mengembangkan argumentasi

bukti atau referensi relevan

disertai dengan bukti atau

yang mendukung

referensi relevan yang
mendukung

Score

Unsatisfactory

LAPORAN SKRIPSI STUDI KASUS (DINILAI

DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI)
< 55
Mampu menarik kesimpulan dan memberikan Kurang mampu menarik
rekomendasi rencana aksi yang relevan terhadap
kesimpulan dan memberikan
permasalahan yang diangkat (Able to draw
conclusion
and
provide
a
relevant rekomendasi aksi
3
recommendation to the problem) (10%)

Satisfactory

Exemplary

55-79

≥ 80

Secara umum mampu menarik Mampu dengan sangat baik
kesimpulan dan memberikan

menarik kesimpulan dan

rekomendasi aksi walaupun

memberikan rekomendasi aksi

terkadang rekomendasi yang

yang spesifik dan relevan

diberikan bersifat umum.

terhadap permasalahan yang
diangkat

PENULISAN SKRIPSI STUDI KASUS (50%)
Skripsi studi kasus ditulis dengan pengorganisasian yang baik (25%)
Organisasi atau struktur penulisan (5%)
4

Sebagian besar paragraph tidak Secara umum, ide disusun

Menyusun ide secara logis

memiliki kesatuan atau koherensi secara terpadu dan koheren

dalam paragraf dan

serta kurangnya hubungan antar serta menghubungkan antar

menghubungkan antar paragraf

paragraf.

paragraf dengan transisi yang dengan transisi yang efektif.
memadai.

Bahasa yang baku serta ilmiah (5%)
5

Tidak menggunakan kaidah

Masih terdapat kesalahan

Menggunakan Bahasa

bahasa yang baik dan benar

dalam menggunakan kaidah

Indonesia yang baik dan benar

bahasa yang baik dan benar

Referensi ilmiah (5%)
6

Tidak menggunakan sitasi/daftar Masih terdapat kesalahan

Menggunakan sitasi/daftar

referensi yang sesuai dengan

dalam menggunakan

referensi yang sesuai dengan

konvensi yang benar

sitasi/daftar referensi yang

konvensi yang benar

sesuai dengan konvensi yang
benar

Skripsi studi kasus dipresentasikan dengan baik (25%)
Konten presentasi (20%)

Kurang memiliki pemahaman

Memiliki pemahaman yang

Memiliki pemahaman yang

atas materi yang

memadai atas materi yang

menyeluruh atas materi yang

7

Score

LAPORAN SKRIPSI STUDI KASUS (DINILAI
DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI)

Organisasi atau struktur presentasi (20%)

Unsatisfactory

Satisfactory

Exemplary

< 55

55-79

≥ 80

dipresentasikan,termasuk

dipresentasikan, termasuk

dipresentasikan, termasuk

kurangnya kemampuan dalam

kemampuan yang baik dalam

kemampuan yang sangat baik

menjawab pertanyaan

menjawab pertanyaan

dalam menjawab pertanyaan

Informasi dan ide dijelaskan

Informasi dan ide dijelaskan

Informasi dan ide dijelaskan

dengan struktur atau urutan logis dengan struktur atau urutan
8

yang kurang baik sehingga

dengan struktur atau urutan

logis yang memadai sehingga yang logis dan menarik

informasi sulit untuk dipahami. informasi dapat dipahami.

sehingga informasi dapat
dipahami dengan mudah.

Kualitas alat bantu presentasi (20%)

Alat bantu presentasi (misalnya Alat bantu presentasi (misalnya Alat bantu presentasi (misalnya
slide) yang digunakan tidak

slide) yang digunakan cukup

slide) yang digunakan menarik

9
menarik dan tidak menggunakan menarik, tetapi masih ada font dan menggunakan font yang
font yang mudah dibaca.

Nilai Akhir
Depok,……………………………………
Dosen Pembimbing/Penguji Skripsi studi kasus

(…………………………………………)

yang sulit dibaca.

mudah dibaca.

Score

LAMPIRAN 4

FORMULIR REVISI UJIAN LAPORAN SKRIPSI STUDI KASUS
Semester:………………………………Tahun Akademik 20….……./20…..……
Nama Mahasiswa
NPM
Judul Skripsi
Dosen Pembimbing
Tanggal Ujian

Perbaikan Laporan Skripsi studi kasus:

Depok,……………………………..
1. Dosen Pembimbing :……………………………..
2. Ketua Penguji:……………………………..
3.

Anggota Penguji:……………………………

LAMPIRAN 5

REKAPITULASI NILAI AKHIR LAPORAN SKRIPSI STUDI KASUS
Semester:…………….…………Tahun Akademik 20…..……./20……..…..
Nama Mahasiswa
NPM
Tanggal Ujian

No
1

Komponen Penilaian

Pembimbing

Ketua Penguji Anggota Penguji

Penulisan Skripsi Studi Kasus
Pembimbing (60%)
Penguji (40%)

2

Presentasi Skripsi Studi Kasus

Nilai Akhir dalam Angkat
Nilai Akhir dalam Huruf
Depok,………………………………………………
1. Dosen Pembimbing:………………………………………
2. Ketua Penguji

:………………………………………

3. Anggota Penguji

:………………………………………

Nilai

Bobot

Nilai x Bobot

Lampiran 6
Contoh consent form (perlu didapat sebelum penelitian studi kasus dilakukan)

DICETAK PADA KOP SURAT RESMI ORGANISASI
Kepada Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
Kampus FEB-UI Depok
Jawa Barat, Indonesia

Dengan hormat,
Bersama surat ini, saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama

:

Jabatan

:

Organisasi

:

Alamat

:

Surat Elektronik

:

telah melakukan tinjauan terhadap proposal penelitian dengan detail sebagai berikut:
Judul

:

Nama Mahasiswa

:

Berdasarkan tinjauan yang saya lakukan, atas nama organisasi, kami bersedia/tidak bersedia*,
memberikan akses data yang diperlukan untuk mendukung penelitian tersebut.
Demikian pernyataan ini saya buat tanpa tekanan/paksaan dari pihak manapun.
Tempat, Tanggal

[Tanda tangan dan cap resmi organisasi]

Nama
Jabatan di Organisasi

Catatan: *coret yang tidak perlu

Contoh consent form (disampaikan kepada partisipan sebelum wawancara dilakukan)

Judul penelitian

:

Nama Mahasiswa

:

Dosen Pembimbing

:

Saya yang bertandatangan dibawah ini
Nama

:

Jabatan pada / hubungan dengan organisasi obyek studi kasus

:

Surat elektronik

:

Dengan ini menyatakan bahwa:
Saya telah memahami tujuan penelitian mahasiswa diatas dan memiliki

Ya

Tidak

Saya memahami bahwa partisipasi saya bersifat sukarela

Ya

Tidak

Saya menyetujui bahwa data yang diperoleh akan disimpan dalam pusat

Ya

Tidak

Saya setuju bahwa wawancara ini dapat dicatat

Ya

Tidak

Saya setuju bahwa wawancara dapat direkam (audio/video)

Ya

Tidak

Saya setuju bahwa mahasiswa dapat mengambil foto saya

Ya

Tidak

Saya setuju bahwa mahasiswa dapat mengutip pernyataan saya dalam

Ya

Tidak

kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atas penelitian tersebut

data yang dapat digunakan secara anonim untuk penelitian yang
dilakukan oleh mahasiswa atau pembimbing mahasiswa

berbagai bentuk publikasi terkait penelitian ini
Demikian pernyataan ini saya buat tanpa tekanan/paksaan dari pihak manapun. Saya mengetahui
tujuan dan sifat dari prosedur yang saya lakukan.

Tempat, Tanggal

(……………….. )

Contoh consent form (diakhir proses penelitian)

DICETAK PADA KOP SURAT RESMI ORGANISASI
Kepada Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
Kampus FEB-UI Depok
Jawa Barat, Indonesia

Dengan hormat,
Bersama surat ini, saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama

:

Jabatan

:

Organisasi

:

Alamat

:

Surat Elektronik

:

telah melakukan tinjauan terhadap hasil penelitian dengan detail sebagai berikut:
Judul

:

Nama Mahasiswa

:

Dosen Pembimbing :

Berdasarkan tinjauan yang saya lakukan, atas nama organisasi, saya memberikan izin agar
penelitian studi kasus ini dapat dipublikasikan dalam rangka keperluan pengembangan ilmu
pengetahuan. Saya juga mengizinkan/tidak mengizinkan* mahasiswa diatas dan dosen
pembimbingnya untuk menyatakan (tidak menyamarkan) nama organisasi dalam hasil penelitian
yang akan dipublikasikannya. Dengan menandatangani formulir ini saya memberikan jaminan atas
izin penuh untuk judul di atas.
Demikian pernyataan ini saya buat tanpa tekanan/paksaan dari pihak manapun.
Tempat, Tanggal

Nama
Organisasi
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